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Alerj apresenta Fundo Soberano à região 
Presidente da assembleia e deputados estaduais vão explicar o funcionamento do fundo a prefeitos e empresários da região 

usada em momentos de 
crise (no limite de 30º do 
Sou saldo) e também para Financiar desenvolvi 
mento do estado a médio e longo prazos. 

Este é 0 terceiro en- contro regional promovi. 
do pela Alerj O primeiro foi em Itaguaí, dia 18710, 
e o segundo em Campos dos Goytacazes, em 20/10. 

“A exemplo do que fa- 
2em os paises produtores. de petróleo, o Fundo So 
berano poderá financiar investimentos em infraes 
trutura, ciência e tecnolo 
gia, projetos que âncoras de desenvolvimento, para 
bêns gerando emprego, 
renda é riqueza, pensando, o Rio além do petroh 
Estamos num momento muito bom do ponto de 
vista da arrecadação, em- 
tão é hora de planejar o estado de forma a diversi. 
car à nossa base produ- tiva, hoje multo depen. 
dente dos royalties, e modo a aumentar à nossa 
receita com bases sólidas, 
que 6 o nosso grande pro” 
Mlema”, afirma Ceciliano O débate val envolver 
os municípios de Volta 

Redonda, Barra do Piral, 
Barra Mansa, Hatíaia, PL 
aheiral, Piraí, Porto Heal. Quatis Resenide, Rio Cia” 
ro, Ria das Flores e Va. 
ença. À expeciativa é de 
que sejam discutidos pro- Votos Estruturantes para o incremento da economia regiooai. A Emenda Cons- 
tituelonal 86/21 foi pro- imulgada, em Junho, pelo 
presidenta da Alery, autor ôriginal da proposta. O 
texto, aprovado por ursn 
midade na Caça, será re. 
gulamentado por Projeto de Lei Complementar (PLC À tramitação Já foi 
iniciada no plenário da Casa no dia 35/10, ea vo. 
tação ocorrerá apés as au alências públicas. 

À emenda prevê que, toda à vez que houver au 
mento de arrecadação dos 
royalties de petrúleo, 30%. das recursos serão depost- 
tados no Pundo Soberano. Ele val funcionar 
“como uma poupança para momentos de crise, como 
a que o Rio viveu em 3016. Também será um fundo 
de investimentos, como existe nos paises que são 
Erandes produtores de pe- 

Fundo Soberano poderá ter R$ 2,5 
bilhões em caixa no início de 2022 

? timento — acrescentou o 1 der do governo na Casa é 
presidente da CCJ, deputa o Márcio Paco (PSC) 
Anália das Emendas 

O sscogiro marcado para que” Tentantes do Governo do tado e economistas ama ditas 35 69 emendas apevsentadas do Projeto Lol Complementar 42/21. estabilização, e sim de Para o subsecretário de Es. Investimento. Ele tem Sad de Fazenda, Bruno So. que star voltado para à 
bral, às emendas contem plarâm todas as demar hecossárias para a regula 

E 
Hepresentada pelo seu 

presidente André Cecilia no (PT) é deputados está 
duais, a Assembleia Le 
gislativa do Rio de Janet o (Aloe) irá à Volta Re. 
donda, na sexta-feira (197 11, apresentar o Fundo 
Soberano aos prefeitos da região do Médio Paraiba 
do estado. O encontra vai reunir autoridades, aca. 
dêmicos, empresários e copresenianes de organi- 
zaçõos sociais, das 9h às 13h, na Câmara de Dirk 
genios Lolita (CDL), na Rua Simão da Cunha Gago, 19, ho bairro do 
Atorrado. Em respeito às Fogras sanitárias, O ever. 
to é restrito à convidados, 
que Será transmitido pela TV Aler) (canais 10.2 
UME'o 12 NET) e no You 
tube O uso de máscaras Será obrigatório. 

O objetivo do dobate é 
apresentar a, Emenda 
Constitucional 86/21, que criou o fundo. Ele é uma 
poupança com recursos dos excodentos dos royal tes & partleipações espe. 
ciais do petrôloo para ser 

tães apresentadas pelo 
diretor da Assessoria Fl cala Casa é economis. 
fa, Mauro Osório. À Elienda Constitucional, de autoria original do de” 
puto Ceia, pevia à coordenação por parte 
da Fazendo. -Esse pro. Ega E ncendr mbre fação a outros fundos que já existem po Brasi Ele não é um fundo de 

O Pundo Soberano de. verá ter R$ 25 bilhões. sm caixa ho Inlelo de. Bota Ele uma espécie do poupança do recursos estedentes dos ropaisis 
do petróleo gs Criada Peik Assembléia Logista- iva do Estado do Rlo de Janeiro (Alor)), com a 
aprovação da Emenda. Constitucional Bg/21. À aplicação, que doverá. 
Ser usada para Invest mentos estruturantes 

portela dedo estar sob a Culdados da Secreta la de 
discutido em, Propsto no texto imo pública das Comissões. mentação de um plano de "ação do Como. doservimento do estado dituição e Suiça (CC), “Vejo à necessidade de se ter um Disno como este vinculado à contra. do do To, correr Ses para operacionalizaio Alm, atos garante um Planejamento eatratógico, er qi lo lord vm. Com vistas à qualidade des penis Joe Agora een 
próximos quatro Anos, ai ulplicador posa 
aa aca cam “O deputado En Pak a é dlkcuti com. O deputado Lutz Paudo, dp municipios como o . que conduzia à reunião, Estado deve aplicar os. disse que à sugestão será se recursos para ampl. analisada e apresentada aros investlmentos da. também ao parmento. raia cora = TA emenda conttuco. o presdont a Come. nah prevê que, foda à vez Sa do Tração, dep nveauimeto de de fado Luiz Paulo (Cidada.. Pecaação dos rovaldes de ni petróleo, 0% dos recursos presidente da Adr Bordo depositados no Fur Andre Coclliano (PT) ode Edna MeEpRe cenas rópdes scam E ER A Gta me mim Ses Fa e Se ta 
EA o Dnsinnasd pesto as E 
aa iaenrennm fio ia EiRsaa ES GrmsnEa de 
e pegrecsadem 

nesta quibta-élra (10 mo Essa 6 uma est mtv, tas com corteza não abriremos o ano gom menos do que so. 

gestão do acordo de que ela pre ar admita é pros áiro Punto Para 0 economista Nogueira também integrante do Conselho. Diretor da Assessoria. Fiscal ram E camsactnca re Cursos É fundamental « 
reis estar garantido Ba regulamentação. “O, Fundo 

FEsSRs Ed nie E pics er 
E e pd ris 
“também participa Ear AE Enade Brad 

"0. governo tem 
apoiado o acreditado nes. 

Tor 1609, ter a Seplag come” eoordenadora” ds Fido fo uma dae sigos” 

Acar aro e Lu Pando vrão à Vota Redonda nesta seta 
tréleo, como Noruega, Ca 
nadá é Emirados Árabes. D'Tundo também é com 
posto por 39º, das receitas Fecuperadas de Termos de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC), decisões adminis trativas, Judiciais ou indi 
clamentos legislativos re- 

ferentes à exploração de 
petróleo e gi. Entre os projetos já apresentados, destacam-se a'construção de uma rota 
do dutos de gás natural e 
d Incremento da Indústria 

púdica, A equiparação de Incentivos fiscais com os 
tados vizinhos, à constru. 
ção do ligações rodoviár!. às e à Instalação de uma 
fabrica de fertilizants fo- 
rum as principais propos. tas sugeridas na Roglão 
Norte 

Morreu na noite de 
quarta-eira, dia 10, aos 55 
anos, o ex.vereador de 
Barra do Pral, Clebor Be- 
serra da Silva, conhecido 
como Cleber do Areal. 
Após sofrer um infarto, 
lo fot levado para a UPA 
(Unidade de Pronto Ate 
dimento) da cidade, mas 
não resistiu e morreu na 
“anidado. 

Clober do Areal cum 
priu três mandatos de ve. 
reador em Barra do Piral, 
tendo concorrido nova 
mente nas eleições de 
“20, porém com votos in 
sunlclentes para assumir 
úuma nova cadeira na Casa 

O corpo de Cleber foi 
velado na Câmara Munt- 
cipal e o sepultamento 
ocorreu ao meio-dia, no 
Cemitério Santa Rosa. Amore tores do ex vereador Lamentram à mete de Cltber 

o AS SUAS DESPESAS AGORA! 

GRUPO CORRETA SEGURANÇA 

ClãsSSificados 
Assinatirãs 

Ee im 



SEXTA-FERA, [2 DE NOVEMBRO DEJ0Z1 | polrica | DIÁRIO DO VALE* 3 

STF forma maioria a favor de Neto 
em recurso sobre candidatura 

Decisão liquida mais um recurso jurídico contra a vitória do prefeito na eleição de 2020 
Jeitados 

Mesmo assim, Neto 
A primeira turma do “afirmou diversas vezes 

Supremo Tribunal Federal que confiava em conse. 
(STF) acaba do formar gulr sentença favorável 
maioria à Bvor do prefeito “no TSE (Tribunal Superi- 
Antônio Prancisco Noto gr Eleitoral), a instância 
no julgamento do último “mais alta da Justiça Elei- 
recurso apresentado con-  toral no Brasil. 
tra sua candidatura. Às O caso chegou ao TSE 
turmas da mais alta ins. e estava pendente Ge jul: 
tância da Justiça no Bra. gamento até o dia 16 de 
sil têm cinco Intregrantes.. dezembro do ano passado, 
e a primoira turma, que quando o ministro Ale” 
Julea a ação, já tem três. xandre de Moraes tomou votos, da ministra Cár-. uma decisão monocrática, 
men Lúcia (relatora) e de deferindo à candidatura 
Aloxandre de Moraes e de Neto e autorizando sua. Rosa Weber, que a aompa- passe. 
nharam. Mesmo assim, com 

“Assim, mesmo que os. Neto já na prefeitura, o 
ministros Dias Tolfoll e caso continuava perderte 
Luis Roberto Barroso di- de Julgamento pelo plená. 
viriam, à maioria está or-. rio, formado por sete mk 

EEE 

Neto comentou que es- o colegiado canclulu o 
tranha o fato de, cerca de julgamento, mantendo à 
um ano após sua eleição, decisão de Alexandre de 
que ocorreu em 15 de no-. Moraes por cinco votos a 
vembro de 220, ainda ha- dois. 
ver recursos contra sua Um dos autores do pe- 

dido de indeferimento da 
- Um ano depois do candidatura entrou com 

pono ter decidido a eleição embargos de declaração, Deo ca prnera em primeiro turno, causa. pedindo à mudança do Fe. sma-co 517 À Lraão aê surpresa que ala es. Sultado, Na quintatira, 5. poscoronctauc H Fo jurkdica não assiste o agravamta jam tentando reverter a. de maio, todos ministros asarmnsa | | vontade popular Mas alm- se manifestaram à favor Sesisds Nac E da em saber que isso tudo. de Neto no Julgamento Não fo aberto prazo para cont é muto caro, muito custo-. dos embargos, encerrado a coleridade proce Aa Conttatrarõos, emfgervncia o so. Seguiremos trabalham- a disputa na Justiça Elei Tribal em a Ae tm proc Hisrad do muito por nossa cida-. toral a lpiteses nas Supremo de, pois tem muita colsa O caso, fo, então para DSBIRLEDA, agravada ra ser fot - disse Net. o Supremo Tribunal Fe SIA RE ns sr Li Fu, Primeira Turnos dera (SR), à mais ata e Mar o A Dr, Entenda oesto instância da Justiça no : ) tor 0 Ministro € ea aaa Primeira Turma, Den, ABR de minha relatoria O prefeito Antônio (1), a primeira turma do 
Hranelsco Neto de Cana. Sr emo maioria a É datou pelo DEM para re.. vor de Neto. Os adversái Como asinalado toenar no comando do ps do prio poder Pi lado na decisão áitavad, a Executivo cm Vota Rodo. da tentar embargos de contrariedade da com uma pendência re.  claração, que normal República não pode, MRS IX do am latlva à rejeição de suas. mente sórvem apenas agravante 

alegação de nulidade 93 da Constituição 
do 
da do pod pr em sentido contro pu contas pela Câmara Mu” para esclarece aspectos do sento socos à pretnsto do dia om ao de. a comia tm tn cet undamentção die cant o at cj, O ue manteria prof aflemou que es. Nei ra pura. Motivos da rejeição de “6 embarts ifingon a ca ea qd o qu pd muda de fora qua lee: lado, São se ablca do ; - va que Justica lota Cato: de acordo como pa Pesca inato. te copecsicado cerne O dc prot apentado 

cla de motivos para que. suntos Jurídicos Jusbra- asa voto impede a análise de mérito qu o ode fosse declarado Inokgi.. al, esse rocurso 56 é ad | e Se as ie V do art 167 da Cheituição da Republic star 
veL poe não haver dolo ou. mitido quando -o acôr. caput do ar rd de decisão Tg o ia ter deitar a Ra Elo! o. reformado em area de av, ue pra mica à dido ea ca, dci fl cont: apelação, à seniênça de 6. Os amenos do aprvant, sn para medica a ct | e ap Fio o ota e mi, o houver fla | sda demora apenas iconiimo e rsei em pico?) pod qr 1 gloal Eloa mamteve. do procedente ação ne da a oem em démimento de iceme pi E 
por quatro votos a dois, a cisória”. Não há ação prosstess q deco toma em Via. rescisória, no casado | — prado Redonda, Em sig pá. Casé que o cgi maos dad. recuo o TSE Combate dação apresentados “maia oo cp. ego provei o agravo regime por ade or mê 
PERTO ec e = = ER es E Bo BEAT 36 comunica dansução amar demo oe Liração emas 

esecâor rrabesco sapseszase EDITAL DE ass SOMOS ama EEEeS Es Ugedo saem mermo cerco | | o poça e pr gra Va 16 inessueena? pve ea casco Presença eme treosormsec mesm pVegEs bro aa Pa serao sis = ema mea resuçiem mesess | | MSSperas asse a Fara dica ESSES SAS | | date Va fedinda pa par agarra em Ai dr sa en a once eta e q PA ama 18rmm ER ro aa SRCAMENTO PARÁ O EXERCIEIO DE aoga tonioma EN ENEETID TAS ESSES | | ACO 7 ler do sito À deem au reta Et Pas cu pe 
ade oro o asd debe sen | | comem “ra a) ae age. 

Secretaria Municip de Aministração 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de B. Mansa 
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Polícia Civil encontra suspeitos 
de assassinato em Volta Redonda 

Homens são acusados de matarem a golpes de tesoura, 
dentro de um apartamento, o dentista Marco Aurélio Zanotto, de 28 anos 
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cases vês: Exército realiza 'Operação 
“contraram os dois homens O delegado disse que , H 

assine mate MeEMbeca No oul Fluminense a eins e e DAR e DP np db uma ia de pum dani Cato cotaaos drtato por causa doar — HERE — z z 7 Ono tm da vitima neto * Divisão do Extr mentos e SO mor o Atendir de saúde serão oferecidos 
Do Otero supe, um do desta. um Hg. cant de ones em à população de Barra Mansa pp RM Cp a E 
so na noite de quarta-feira mo dia na Rua 20% também deste mês, o Exercício de 
(10), na Avenida da Integra- no Conforto. A ação de Adestramento Avançado, 
cão, ao lado do Edificio Re abandonar o veiculo fot fh denominado Operação 
dondo, no Aterrado, Ele mada câmeras de um Membeba, que vai até amb és deco. des com dia 3 de hovembro As DD art a tino pair ds isgess tros partiram das dono na a no Ae Ade E dades do Rio de Jamelro 
Doo Edo ego gn q ui ei do Pra (MC), está di CC Ci Agron da o aprdss ne. cpa o end pe des e Eoracambo, Vi PR Supende amiTcoS Bodomdo, Barra Minas Bi ld ne nt xo E Que Resende 

e : dela sale de ovem é assassinado “= cos dera ironia da PEDE sa que o tj 
em Barra Mansa vo da operação é o ades. rop do eva e vaiado Bida 

o local, peritos apre. Exército. és 
O delegado titular da enderam sete estojos e e nro fome o ga Qu rms de lt 9. quarto terreno, he chel Floroschk, vai ouvir. milimetros. O corpo da va ação que vai até do dia o detemunhas o cole pr. ima o levado par o is. 29, ds a tone ra com até aorta das Ie ln Pu a do 

a ei qua ap A a! MLS og homens e mulheres | | A Prefeitura de Bar. dos em Jutr de E so. com aplicação de 
Fam o assassinado de Um. Floroschk val aguardar estão envolvidos na ope no próximo dia for 
Jovem de 1h anos. Lucas. o resultado do laudo da po. ração. Eles são Integram Na segunda-feira 
Barbosa de Souza, conheel leia técnica e o de necrop. . tes das tropas: Comando aja ts 
do como Pelt, foi morto à ala. Os documentos serão da 1º Divisão de Esireto Ação Clvico 
tiro, na madrugada desta. anexados do procedimento 4º Brigada de Infantaria | Cerca de 4800 homens 
Cinta es a ha Rea | que el LngianTO para “Lave do Mas tantas pie egg da Vereador Josué, no bairro . apurar o crime pamento de Artilharia Di- | Sa cado crtanças, das Bh ds Lib Apresentar o, Visanária da 1º DE; Base - e 
Homem é detido após is: csminio de | Heirtimam cida, ira aço eta end O Te Cro 

ameaçar funcionários do ndo o Aação E e encerram as ativida- ral) e odontológico bási- dá apoio às tropas, 

Detran de Barra do Piraí atrea tão sendo desdobras, em 93.775 refeições (ração 
to, 1º Batalhão de Defesa Ao longo de suas 12 Um terreno, uma base lo. quente) 0 14.340 rações E do Detran de Barra do Pt. Quimica, Biológica, Radi- jornadas de duração, se-. gística terrestre é duas ba. operacionais, alêm de 143 sat devido a reprovação ológica e Nuclear e 1º rão empregadas 703 via- ses logísticas do brigada, mil tros de dios é R.600 O delegado titular (in. do sou velculo durante a. Grupo de Artilharia Antl-. turas é três aeronaves Es com à distribuição de  Mtros de gasolina ro e ia Vito o pl eo 

dd atas gmovtc "x PM apreende maconha e granada de mão no Açude 
ia e º Sdlcadosicatr e por aponte dá Bira —— TERRE — 
dci ad” Dot a de ut PBR HSBC do o ato ana e uma granada de qi ps de, Senso ini atutdo ma 6 una Erro 

pela Poúica Bla na 
Ef, gonsesncia rauimenscnm. t quarta-feira, dia 10, em 

UA, o SAÚDE DO MIO PARADA. T Volta Redonda. A ocorrên- cd retarda na e romena id dae 
come oito anna soar a Tae o mar a vai de ma cocina a Po ER do Sua o to Açu: ap6s demência de entro Um ri sao ga poe de de ta 

O CRIME APARECE. 

DISQUE 

DENÚNCIA Rei 

Email: ib.28bpm yohoo.com br 
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Aumento no preço dos legumes faz 
consumidores buscarem promoções 

Queda da oferta de tomate provocou elevações de preços de 50% a 60% e deve continuar 

EPE 
Se a alta no preço da 

carne Tez 4 brasileiro op- tar por uma alimentação 
mais saudável é inelulr 
legumes e verduras no 
cardápio, à saída para 
driblar a erise terá que 
ser outra. É que o preço 
do tomate, por exemplo, teve alta nos últimos me: 
sos e está sendo vendido 
em Volta Redonda entre 
R$ 4,99 e R$ 9,98 nos 
principais mercados e hortifrutis, À cenoura 
também apresentou au- 
mentos consideráveis 
nos preços em setembro 
nas Centrais de Abasteci- 
mento (Ceasas) de todo O 
país, E om Volta Redon- 
da o seu preço varia en 
tre R$ 1,98 com promo. 
ção a R$ 6,0, 

“Sogundo a divulgação 
no 10º Boletim do Progra- 
ma Brasileiro de Moder. 
nfzação do Mercado Hor- 
Siranjiro Proa) poa 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), 
no final do outubro, à 
queda da oforta de tomate provocou elevações de 
preços do 50% a 60% O 
deve continuar. 

Para o comerciante 
Lute Pedro Filho, proprio. 
tário de um sacolão na 
Rua Nome Folipo, no 
Aterrado, este aumênto 
dlo tomate e da cenoura, como também do plmen: 
tão, quiabo, cobola e bata- 
ta se deve à safra, mas 
todo aumento é devido ao 
aumento abusivo de tudo 
que envolve a produção como combustível, adubo, 
ortlizanto entre outras 
coisas. 

À Comerelante Marisa 
do Almeida, moradora do 
Belmonte, afirmou que 
em sua caia Já era costu- 
meo consumir pouca car. 
ne por motivo de saúde. 
“A minha filha está con. 
sumindo mais file de 
frango, devido ao valor da 
carne vermelha. Em rela- 
ção ao tomate, estou evi- 
tando e só compro quan- 
do tom alguma oferta. É o 
mesmo caso da cenoura é 
alguns logumos, apesar 
do já sor um costume an- 
tlgo o seu consumo em 
casa”, destacou. 

Soigundo à estudante 
Kothelim Aparecida Go- 
mos Braga, com o aumen- 
to da carne, ela tem opta 
do por consumir mais 
ovo, salsicha é linguiça. 
“Pambêm aumentamos 
em casa & consumo de le. 
gumes o verduras durante a pandemia, buscando 
melhorar a sáúide. Em re- 
lação ao tomate, estou 
evitando. A cenoura e à 
batata também estão mais 
caras, mas aprovelto as 
promoções” ressaltou. A operadora de caixa, 
Ariane da Silva Borges, afirmou que apesar de 
gostar de carne, está op- 
tando mais pelo filé de 
frango. mas ressalta que 
não deixa de comer carne 
também. “Como estou 
sempre de dieta, estou co- 
mendo legumes, inhame, batata e almelrão. Em reº 
lação ao tomate, faço pos- 
quisa de preços antes de 
comprar. No meu bairro, 
Eucalipta, está custando 
R$ 9,80" lamentou. 
Cesta básica sobe e chega à 

RS 700 
Dados do Dieese (De. 

partamento Intersindical de Estatística e Estudos. 
Socioeconômicos), divul 
gados terça-feira, dia 08, mostram que o preço da 
cesta básica aumentou e 
chegou a passar de R$ 
700 em algumas capitais 

Aumenta doslegames as deve à ar ao mento ao de E qu env prção 

da país. O aumento mais 
considerável fot em Flor 
anópolis, com preço que 
chegou à R$ 700.59. No 
Rio de Janeiro, o preço 
da cesta dos cariocas h 
cou em R$ 67345 

Em 12 meses, 0 preço 
da cesta básica no pais 
sublu em todas as capt- 

tais que fazem parte desse 
levantamento do Dieese. 

básica está bem variado. 
Em um supermercado do Os Itens que mais subi. Aterrado à cesta básica 

ram de setembro para ou-. custa R$ 170,9, já om ou, 
tubro foram açúcar, bata- tro supermercado no mes- 
ta, tomate, pó de café e mo bairro o valor da ces. 
óleo de soja. iens básicos. ta hásica está R$ 219. Em 
da mesa do consumidor um supermercado no 
brasileiro. Em Volta Re-.tairro Niteról, a cesta há 
donda, 0 valor da cesta. sica sal a R$ 390. 

[EEE 
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Começa a campanha Papai Noel dos Correios 
Cartas podem ser escolhidas nas agências e pelo blog da campanha 
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Primeira fase da Matrícula-2022 para 
a rede estadual de ensino está aberta 

A Secretaria do Estado 
de Educação do Rlo de 1 nelro abriu o periodo da 
brimeira faso de matrícula Dara oscolas da rede Soo. 
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Confirmação da pra. rá nana doa 
de janeiro de 22 (em dia o horário “Informados 
movimentado 

ha sb será aceita uma car 
por criança. Às corres. 

pondências do Papal Noel devem ser de alunos da 
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Presentes, 
A entrega de presentes. 

devera ser tita presenci- 
almente, no ponto de en. 

trega mais próximo da lo calidad indicada no blog. 
O atendimento presencial Sorá realizado tom aten- 
ção aos protocolos de st Eurança”- uso de másca. 
ras e distanciamento -, 
para evitar aglomerações. 

Às datas, locais e horar os do laçanenta a camp ha podem variar em cada “estado. Todas as Informa 
ções estão disponiveis no 
endereço do blog 

Jornalista Cristiana Lôbo morre aos 64 anos 
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Seis medalhistas olímpicos concorrem 
ao Troféu Melhor Atleta do Ano 
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Estádio da Cidadania recebe 
final da Copado Brasil Sub-17 
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“Seis medal olimpt- cos em Tóquio 20 cuncor- 
Ferão ao troféu de Melhor 
Aleta do Ano. À lista fal amunetada nã tarde de om 
tem (1), pelo Comi Olim- 
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Fam este ano na Olimpiada 
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doe Sl melhores atietas por modalidade alimplea. Na Tulação estão, entre outros, 
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“O empresário do mundo fashion, Gustavo Eustá 
quio, comemorando hoje os 35 anos, de sua Conexão. 

E “como fu seu etio, na primeira oportu 
“da pandemia, certamente me dlientela à importante 

“Aniversariantes do dia: A on sta Eugênia 
Maria Villant, Marcelinho Amorim, Kallon Silva Daniela Torturelia Pedro Oliveira Paulo De Táreio 
Uranda; Odete Soares; Rosa Maria; Yasmin Silveira; 
Rosa Rosário: Ana Maria Vasconcelos da Fonseca, à Alexandro; Tasslana Carlelio, Angélica 

tosa; Anderson Manoel; Marcelinho Amo Pim: Artur Spnel; Luciano Pançarnes. 
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